SALGSOPPGAVE
MED VEDLEGG

fossco.no

Pen og gjennomgående 3-roms med stor, solrik
terrasse. Rolig og barnevennlig område. Stor terrasse
med jacuzzi.

Adresse:

Humlehagen 16, 1832 Askim.

Eiendomstype:

Leilighet.

Arealer:

Primærrom: 74 kvm, Bruksareal: 74 kvm, Bruttoareal: 81 kvm.

Prisantydning:

kr. 2 500 000,- + omk.

Megler:

Mateusz Zubrzynski.

Eier/Selger:

Katarzyna Jackowska og Dariusz Jackowski.

Matrikkel:

Gnr. 93, Bnr. 27, Snr. 2, Indre Østfold kommune.

Oppdragsnr.:

721004.

Beliggenhet
Attraktivt beliggende på Tovengen med meget barnevennlige omgivelser i blindvei. I nærområdet finner man
barnehager og barneskoler. Kort vei til E18. Eiendommen har fin utsikt over landlige områder. Eiendommen
ligger på enden av flermannsbolig, skjermet med busker og trær mot innsyn.
Området anses som barnevennlig med sin nærhet og gåavstand til både barneskole og barnehage på Rom.
Steiner barnehage, barne-/ og ungdomsskole ligger også nært til eiendommen.
I nærområdet er det flere fine turområder med blant annet Langnes skanse, Glomma, Kykkelsrud med blant
annet Romsåsen gruver. Det er fine friarealer rett utenfor eiendommen med umiddelbar nærhet til flotte
turmuligheter ved Glomma. Avstanden til E-18 er kort via den nye tverrforbindelsen direkte ut til Krosby og E18. Her er det busstopp og pendlerparkering. Her er det også nært ballbane (skøytebane om vinteren),
lekeplass og fellesområder på Ihlen. Her er det hyggelig nabolag, trafikkstille uten gjennomgangstrafikk.
Det er ca. 4 km fra de fleste sentrale funksjoner i indre sentrum og ca. 2 km til Rema 1000 og Kiwi, ved
avkjøringen fra Osloveien. Ungdomsskole og videregående skole ligger nærmere sentrum. Askim kan
forøvrig by på fine turområder i blant annet Åsermarka, 9 hulls golfbane og korthullsbane, flere flotte
idrettsanlegg og idrettshaller, lysløype, m.m. Vi har også Østfoldbadet, kulturhuset, kino, bibliotek, flere
treningssentre, kjøpesenter, m.m.
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Innhold
Entré/gang, bad/wc, 2 soverom, kjøkken, stue
Standard
Innbydende og lys entré med romslig garderobe med god plass til å henge av seg ytterklær og sette fra seg
skoene. Rommet er holdt i moderne farger, og gir et godt førsteinntrykk av leiligheten.
Stuen fremstår som et sosialt og tiltalende allrom. Stuen har god plass til sofamøblement, TV-seksjon og en
spisestue. Stuen er et lyst og luftig rom takket være vindusflater som fyller rommet med daglys. Her er det
mulighet til å fyre i en stemningsfull peisovn som sørger for ekstra varme på kalde høst- og vinterkvelder.
Kjøkkensonen defineres av kjøkkeninnredning med lyse overskaps-fronter i kontrast til mørke underskapsfronter. Det er laminerte benkeplater med nedfelt oppvaskkum. Rommet har god skap- og benkeplass for å
tilberede måltider til hele familien og eventuelle gjester som kommer på besøk. Fliser mellom benkeplater og
overskap. Integrert induksjonstopp og stekeovn. Opplegg og plass til oppvaskmaskin og frittstående
kjøleskap.
Baderom med flislagte overflater, behagelig gulvvarme og stilfull innredning. Baderommet er innredet med
frittstående toalett, badekar og vask med underskap. Opplegg og plass til vaskemaskin.
Leiligheten har to gode soverom. På hovedsoverommet er det god plass til dobbeltseng, nattbord og stor
garderoberekke. Det andre soverommet passer fint som barnerom eller gjesterom. Her er det plass til seng,
skrivepult og garderobeskap.
Boligen har også en stor og solrik sør/øst-vendt terrasse. Her er det plass til sittegrupper og eventuelt grill.
Terrassen blir en forlengelse av boligen på varme sommerdager slik at det er enkelt å flytte selskapet
utendørs. Se frem til avslappende timer i ditt eget massasjebad - fantastisk jacuzzi med plass til 5 personer.
For øvrig har boligen lagringsplass i utvendig bod på ca. 4,5kvm.
Byggemåte
Flermannsbolig over to etasjer pluss loft oppført som en mur- og trekonstruksjon. Antatt fundamentert med
støpt såle og grunnmur på fast/kultet grunn. Grunnmur i sprøytebetong, antatt utforet og isolert på innsiden.
Det bemerkes på generelt grunnlag at innvendig utforing og isolering av vegger under grunn er en
risikokonstruksjon mht.fukt. Drenering fra byggeår. Drenering og fuktsikring av grunnmuren ligger
hovedsakelig skjult under bakken og er således ikke tilgjengelig for inspeksjon. Bindingsverk kledd med
malt/beiset panel. Malt grunnmur. Saltak tekket med takstein. Etasjeskillere som trebjelkelag. Gulv antatt på
støpt såle. Varmtvannsbereder plassert i kjøkkenbenk. Røropplegg i plast. Plastsluk på bad. Installasjoner
antatt fra byggeår. Sikringsskap med automatsikringer og strømmåler plassert i entré. 40 A hovedsikringer. 3fase anlegg.
Arealer
Primærrom: 74 kvm, Bruksareal: 74 kvm, Bruttoareal: 81 kvm.
Arealet er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert av megler. Arealene er beregnet og rom er definert
etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
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Oppvarming
Oppvarming med ved og elektrisitet.
Luft-til-luft varmepumpe med innedel i stue.
Peisovn i stue.
Varmekabler i entré og bad.
Areal og eierform tomt (opplysninger om evt. feste)
Areal: 2 812,5 kvm, Eierform: Eiet tomt.
Tomt
Eiet felles tomt for sameiet på 2.812,5 m².
Boligen har en lun og koselig uteplass skjermet med levegger, perfekt plass for grilling. Hage er pent
opparbeidet med gressplen, gjerde, levegger, og diverse trær og busker. Lekestativ og lekestue for de
yngste.
Mulighet for utleie
For utleie av deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. plan- og bygningsloven om varig
oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt ovenfor plan og bygningsmyndighetene for selvstendig
boenhet. Selger har ikke søkt om slik godkjennelse og bærer ingen risiko/ansvar for at slik godkjennelse gis.
Type, eierform og byggeår
Leilighet Eierseksjon, oppført i 2000
Parkering
Biloppstillingsplass på sameiets grunn. Parkeringsplass nr. 16 For øvrig er det flere gjesteparkeringer på
sameiets grunn.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Kommunale avgifter
Kr. 10 829,Kommunale avgifter består av: Vann, Avløp og Renovasjon. Oppgitte avgifter kan være avhengig av bruk.
Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert
tjeneste.
Andre løpende avgifter
Øvrige kostnader som f.eks. internett, alarm, kabel-TV kommer i tillegg.
Regulering
Eiendommen ligger under reguleringsplan med navn Del av Tovengen, med plan-ID 012419990002 vedtatt
den 02.02.2004. Området er regulert til Konsentrert småhusbebyggelse. Feltnavn B3 Reguleringsplanen er
tilgjengelig på meglers kontor. Kontakt megler for ytterligere opplysninger
Eiendommen ligger innenfor Boligbebyggelse og Friområde ihht. kommuneplanens arealdel. For mer
informasjon sjekk Indre Østfold kommuneplan Kommuneplanens arealdel for perioden 2018-2030 vedtatt
03.05.2018. Kommuneplanen er tilgjengelig på meglers kontor. Kontakt megler for ytterligere opplysninger
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Brukstillatelse/Ferdigattest
Det foreligger midlertidig brukstillatelse for denne boligen, datert 11.12.2000. At slik tillatelse foreligger, gir
ingen garanti for at det ikke senere er utført arbeider som ikke er byggemeldt/godkjent.
Det er ikke gitt opplysninger fra kommunen vedr. ferdigattest.
Heftelser/rettigheter
Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.
Servitutter / rettigheter
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få
prioritet etter disse.
Seksjonering
Dagboknr.: 7378
Dato: 30.11.2000
SNR: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 1 / 12
Erklæring/avtale
Dagboknr.: 7378
Dato: 30.11.2000
Denne seksjon har tilleggsdel - areal.
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Diverse
En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf.
eierseksjonsloven § 25.
Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd. Dersom et
erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.
Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør
til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.
Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett,
årsberetning m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask
og lignende.
Adkomst
Se kartreferanse på finn.no. Det vil bli skiltet ved visning.
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Diverse opplysninger om Sameie
Sameiet Humlehagen, Orgnr.: 982941652
Andel fellesgjeld/lånevilkår
Sameie har ikke fellesgjeld
Overtagelse
Etter nærmere avtale med selger.
Vedtekter / Regnskap
Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og
årsberetning (følger vedlagt i salgsoppgaven). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det
forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt
opplyst).
Takst / tilstandsrapport
Takstmann Geir Csisar - Takst og Rådgivning AS.
Takstdato: 20.05.2021.
Takstmann har i sin rapport gitt følgende konstruksjoner TG2:
-Drenering - Dreneringen forutsettes å være utført ihht gjeldende praksis for byggeåret da det ikke er gitt
andre opplysninger om dreneringen. Tilstandsgrad satt ut fra alder på drenering.
-Terrasse - Noe behov for vedlikehold.
-Etasjeskillere - Stedvis knirk/noe svikt i gulv. Utbedring anbefales.
-Bad - Overflater og innredninger i god stand. Normal bruksslitasje. Gulv med fall mot sluk. Ved søk med
Protimeter fuktindikator ble det ikke avdekket unormale verdier. Sluk er ikke inspisert grunnet manglende
adkomst. Tilstandsgrad satt ut fra alder på badet.
-Kjøkken - Innredninger i god stand. Normal bruksslitasje. Tilstandsgrad satt ut fra alder på opprinnelige
innredninger.
-Overflater på innvendige gulv - Noe knirk. Noe bruksslitasje i enkelte rom.
-VVS-installasjoner, generelt - Tilstandsgrad er satt ut fra alder på installasjoner.
Resterende konstruksjoner har fått TG1 i rapporten.

Tilstandsrapporter/boligsalgsrapporter er utvidede tekniske rapporter utarbeidet av autoriserte takstmenn.
Rapportene gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert,
og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendom.
Det er selger som avgjør om det skal innhentes tilstandsrapport.
Selgers egenerklæringsskjema og ev. tilstandsrapport følger som vedlegg til salgsoppgaven.
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Prisantydning
Kr. 2 500 000,-.
Omkostninger:
Tinglysing pantedokument kr 585,Tinglysing skjøte kr 585,2,5% dokumentavgift kr 62 500,Help Boligkjøperforsikring kr 7 400,Boligkjøperforsikring HELP + kr 2 800,-------------------------------------------------------Kr. 63 670,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------Kr. 2 563 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.
Fellesutgifter
Kr. 1 300,- pr. mnd.
Utvendig vedlikehold, fasade forsikring, snømåking, regnskapsførsel
Det ble vedtatt på årsmøte 2020 at fellesutgiftene vil øke med kr 100,- hvert år de neste 5 årene. Neste
planlagt økning av fellesutgifter planlagt til 01.06.2022 (fra kr 1.300,- til kr 1.400,-). Økning av felleskostnader
skyldes aldrende bygningsmasse og behov for større egenkapital.
Formuesverdi
Ligningsverdi som primærbolig kr. 516 193,- pr. 2019,-.
Ligningsverdi som sekundærbolig kr. 1 858 294,-.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå
(SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter, og bygger på
statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Skatteetaten fastsetter årlige kvadratmetersatser basert på kvadratmeterprisene til SSB. Satsene utgjør hhv.
25 % av kvadratmeterprisen for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90 % for
sekundærboliger (øvrige boliger).
Forsikring
Gjensidige Forsikringa ASA.
Polisenr. 84653515.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Södeberg & Partners som dekker selgers mangels ansvar etter
avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder
forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så
gjelder forsikringen først fra overtakelsen.
Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kr. 10 000 000,-.
Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det
kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen.
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Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på
https://www.soderbergpartners.no/produkter-og-tjenester/eiendom/boligselgerforsikring/.
Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f. eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og
overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller
dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt
forsettlig eller grovt uaktsomt. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi som skyldes
skadedyr/insekter, f. eks. skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. Iht.
lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest
mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav
på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Boligkjøperforsikring
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP
Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp
dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring
Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i
privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar
mellom kr. 1 400,- til kr. 2 100,- pr. tegnet forsikring, samt et tillegg på kr. 1 000,- ved salg av Pluss.
Meglers vederlag
Prosentprovisjon med 1,9 % av kjøpesum (inkl. mva).
Tilretteleggingsgebyr kr 9 900,- (inkl. mva).
Oppgjørshonorar kr 6 900,- (inkl. mva).
Foss & Co's Markedsføringspakke kr 12 995,- (inkl. mva).
Sletting av pant/utleggsforretninger kr 1 500,- (inkl. mva).
Forsikringshonorar kr 2 500,- (inkl. mva).
Pris per visning kr 2 500,- (inkl. mva).
Minimumsprovisjon: kr. 40000,00,- (inkl. mva).
Finansiering
Foss & Co samarbeider med flere ulike finansieringskilder, og kan bistå interessenter/kjøpere med å skaffe
gunstig finansiering raskt. Kun personer som ønsker lånetilbud vil bli satt i kontakt med
låneformidler/långiver.
Foss & Co kan motta formidlingsprovisjon for formidling av lånekunder. Provisjonen er en internavregning
mellom firmaene og gir ikke økte kostnader for kunden.
Viktig informasjon
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om
eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn
eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til 45 millioner kr.
Enkeltsaker er forsikret inntil 15 millioner kr. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved
omsetning over 15 millioner kr., må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med
dette.
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Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Boligen har mangel i følgende tilfelle: 1)
Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som
kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at
det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. 2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om
boligen, jf. avhl. § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i
annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare
dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet
i tide. 3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i
opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre
oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan
bud gis.
Andre relevante opplysninger
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra
brann/feiervesen på eiendommen. Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget.
Viktig informasjon: Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Boligen har mangel i
følgende tilfelle: 1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte
kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom
man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. 2) Når selger har gitt uriktige
opplysninger om boligen, jf. avhl. § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med
opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren.
Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en
tydelig måte er blitt rettet i tide. 3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å
regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette
seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra
selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.
Deretter kan bud gis.
Sentrale lover: Dyrehold
Det er ikke forbudt å holde dyr i sameiet. Selv om det ikke er et forbud mot dyrehold, skal brukeren av
boligen søke styrets godkjennelse til det. Dersom gode grunner taler for dyreholdet, og det ikke er til ulempe
for de andre brukerne av eiendommen, vil søknaden bli innvilget, jf. § 19 sjette ledd i eierseksjonsloven.
Søknaden skal være behandlet innen en måned fra den mottas av styret. Et avslag kan påklages til
generalforsamling/sameiermøte.
Eventuell klage på dyrehold må skje skriftlig.
Radon: Strålevernforskriften stiller krav til at årsmiddelverdien av radon i oppholdsrom i utleid bolig må være
under 200 becquerel per m3.
Dette er viktig å merke seg dersom man kjøper bolig som helt eller delvis skal leies ut.
For ytterligere informasjon om radon, se www.nrpa.no/radon.
Hvitevarer/Tilbehør: Hvitevarer overtas i den tilstand de har vært benyttet av selger. Det gis ingen garanti
utover dette.
Hvitevarer utover det som er integrert medfølger ikke i handelen.
Med mindre selger eller kjøper tar forbehold om annet, gjelder «Liste over løsøre og tilbehør» som skal følge
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med eiendommen ved salg.
Listen er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes
Servicekontor i fellesskap.
Nyttig informasjon ved kjøp av bruktbolig
En brukt bolig vil som regel ikke være i samme stand som om den var ny, og tekniske krav, alminnelig
håndverksskikk og byggteknikk endres over tid.
Slitasje etter bruk, vær og vind og tiden som har gått gjør at tilstanden etter hvert blir dårligere.
Dette er ikke alltid synlig på visning.
Det som kan oppleves som feil ved boligen, er derfor ikke nødvendigvis en mangel i rettslig forstand.
Det er derfor viktig å sette seg grundig inn i tilstanden på den eiendommen man vil kjøpe.
Energimerking
Energikarakter: Gul.
Oppvarmingskarakter: C.
Ved salg eller utleie av boliger og andre bygninger, har selger/utleier som hovedregel plikt til å fremskaffe
energiattest. Energimerket vil fremgå av salgsoppgaven. For ytterligere informasjon om energimerking, se
www.energimerking.no.
Gjennomføring av oppgjør/transaksjoner
Kjøpesum inkl. omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse.
Det forutsettes at skjøtet skal tinglyses på ny eier og at megler får oversendt pantedokumenter som skal
tinglyses snarest mulig etter kontraktsunderskrift.
Vedlegg
- Tilstandsrapport datert 20.05.2021
- Selgers egenerklæringsskjema.
- Grunnkart
- Reguleringsplankart
- Kommunekart
- Møtereferat fra årsmøte og tilhørende regnskap.
- Reguleringsbestemmelser
Budgivning
Alle bud skal inngis skriftlig til megler.
Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker
løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.
Fremgangsmåte ved budgivning
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert
som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket
overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk. Du
mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen
for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler.
Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr. SMS.

Foss & Co Avdeling Ski
Idrettsveien 3, 1400 Ski
Telefon: 64 91 71 60
Org.nr.: 937 205 139
www.fossco.no

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte
visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers
kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å
akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i
budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli
behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang
akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal
derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle
som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at
budrunden er avsluttet.
For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
Hvitvasking og terrorfinansiering
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor
kunder. Dette innebærer å gjennomføre identitetskontroll av partene i en eiendomshandel. Videre innebærer
det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og videre å innhente opplysninger om
kundeforholdets formål.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og
han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes
Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av
handelen.

Innholdet i salgsoppgaven er godkjent av selger den 21.05.2021
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Humlehagen 16
Nabolaget Ihlen/Tovenga - vurdert av 54 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Opplevd trygghet
Veldig trygt 91/100

Familier med barn
Etablerere
Husdyreiere

Kvalitet på skolene
Veldig bra 83/100

Naboskapet
Offentlig transport

Høflige 64/100

7 min
4.3 km

Oslo Gardermoen
Sandefjord lufthavn Torp

1 t 16 min
2 t 2 min

Skoler
Steinerskolen i Indre Østfold (1-10 kl.)
100 elever, 10 klasser

20 min
1.6 km

Rom skole (1-7 kl.)
175 elever, 7 klasser

21 min
1.7 km

Askim ungdomsskole (8-10 kl.)
550 elever, 15 klasser
Spydeberg ungdomsskole (8-10 kl.)
203 elever, 9 klasser

8 min
4.8 km
10 min
7.7 km

Askim videregående skole
850 elever, 47 klasser

8 min
4.9 km

Mysen videregående skole
800 elever, 50 klasser

18 min
18.6 km

«Stille og rolig, hyggelige naboer og
naturen rett i nærheten.»

8.7 %
19.6 %
17.3 %

Askim stasjon
Linje L22, L22x

41.6 %
40 %
38.9 %

6 min
4.3 km
22.2 %
18.3 %
21.5 %

Askim stasjon
Buss, tog

Aldersfordeling

6.6 %
7.2 %
7.2 %

2 min
0.2 km

20.9 %
14.9 %
15.2 %

Tovengen
Linje 404, 458

Barn

Ungdom

Unge voksne

Voksne

Eldre

(0-12 år)

(13-18 år)

(19-34 år)

(35-64 år)

(over 65 år)

Område

Personer

Husholdninger

Ihlen/Tovenga

1 373

525

Askim

14 460

6 560

Norge

5 328 198

2 398 736

Barnehager
Steinerskolen barnehage (0-6 år)
18 barn, 1 avdeling

21 min
1.7 km

Rom barnehage (0-6 år)
65 barn, 4 avdelinger

21 min
1.7 km

Ilen gårdsbarnehage (0-6 år)
41 barn, 3 avdelinger

21 min
1.7 km

Dagligvare
Kiwi Hurrahølet

4 min

Rema 1000 Hurrahølet

4 min

Sitat fra en lokalkjent
Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Foss & Co Eiendomsmegling Avd. Ski kan ikke holdes ansvarlig for feil eller
mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

Primære transportmidler

Varer/Tjenester

1. Egen bil
2. Tog/T-bane

Askim Torget

8 min

Vitusapotek Hurrahølet

4 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

Støynivået
Lite støynivå 95/100

32% i barnehagealder
44% 6-12 år
12% 13-15 år
11% 16-18 år

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 95/100

Trafikk
Lite trafikk 91/100

Familiesammensetning

Sport
Ihlen nord - ballplass
Ballspill

13 min
1 km

Steinerskolen
Ballspill, fotball

20 min
1.6 km

Askim treningssenter

5 min

Invictus treningssenter

6 min

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Boligmasse

Flerfamilier

72% enebolig
7% rekkehus
11% blokk
10% annet

0%

40%
Ihlen/Tovenga
Askim
Norge

Sivilstand
Norge
Gift

34%

34%

Ikke gift

55%

53%

Separert

9%

9%

Enke/Enkemann

2%

4%

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Foss & Co Eiendomsmegling Avd. Ski kan ikke holdes ansvarlig for feil eller
mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Foss & Co Eiendomsmegling Avd. Ski kan ikke holdes ansvarlig for feil eller
mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

TILSTANDSRAPPORT BOLIG
Bygningsteknisk gjennomgang med
- arealmåling

Humlehagen 16, 1832 ASKIM
Gnr 93: Bnr 27 (snr: 2)
3014 INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Eiet seksjon

SERTIFISERT TAKSTMANN
Geir Csisar DNV-GL sertifisert takstmann
Telefon: 924 04 059
E-post: geir@bnanalyse.no
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
BNAnalyse AS
Pb. 127, 1411 KOLBOTN
Telefon: 924 04 059
Organisasjonsnr: 923 191 003

Dato befaring: 12.05.2021
Utskriftsdato: 20.05.2021
Oppdragsnr: 20214203

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 93: Bnr 27 (snr: 2)
3014 INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Humlehagen 16, 1832 ASKIM

BNAnalyse AS
Pb. 127, 1411 KOLBOTN

Personvern
Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/
Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre
dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å
gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/a8f0115d-adff-4895-a794-23d95cdc48b3

Forutsetninger
TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten
ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.
Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er
likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig
informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at
informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.
Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.
TAKSTRAPPORTEN
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler.
OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.
OM TAKSTMENN
Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal
etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.
KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.
RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.
BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 12.05.2021
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LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan
variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.
TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.
ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.
Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre
enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.
Arealberegning
Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og
gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom
(P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv
om de er måleverdige.

Egne forutsetninger
Befaring av boligen er foretatt sammen med eier som har gitt opplysninger om oppussing, påkostninger og eventuelt andre
relevante forhold. I forbindelse med tilstandsrapporten er det ikke foretatt gjennomsyn av Bygningskontrollens arkiver.
Takstmannen forutsetter at bygget slik det fremsto på befaringstidspunktet er i henhold til gjeldende lover og regler. Datagrunnlag
er innhentet fra Statens Kartverk og er gjengitt med tillatelse fra Norsk Eiendomsinformasjon (EDR). Opplysningene kan være
ufullstendige, ikke oppdatert eller det kan forekomme feil. Takstmannen eller leverandør kan ikke stilles til ansvar for eventuelle
feil i gjengitt informasjon. Besiktigelsen er foretatt med de begrensninger som følger av at boligen er møblert. Møbler,
innredninger, løsøre o.l er ikke flyttet på. Rapporten er en tilstandsvurdering av boligen, begrenset til de bygningsdeler som er
beskrevet i dokumentet. Garasjer/uthus/anneks/utomhusarealer inkludert støttemurer, steinbeleggning, plattinger m.m er normalt
kun beskrevet og ikke vurdert. Tekniske installasjoner i boligen er normalt ikke vurdert. Dette kan avvike fra NTF`s retningslinjer.
Utvendige konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå. Øvrige bygningsdeler er gitt TG ut fra generelle vurderinger og
vurdering av levetider på bygningselementer. En del bygningselementer kan ha generelle levetider helt ned til 15 år (f.eks VVB og
andre elektriske komponenter), mens andre bygningsdeler kan ha tilnærmet ubegrenset levetid. TG er satt ut fra en generell
vurdering med ønske om å opplyse en kjøper om at det til stadighet må påregnes utbedringer og vedlikehold av en brukt
eiendom. Jo eldre en bygning er, jo større tiltak må påregnes (jmf også innledende tekst på side 2 i dette dokumentet som
forklare mer om TG/tilstandsgrad). Det bemerkes imidlertid at alle levetider er teoretiske, og levetider kan variere betydelig ut fra
vedlikehold, bruk, sammensetning, og ikke minst hvor værutsatt bygningsdelen er (f.eks i forhold til sol). En brukt eiendom vil ofte
ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasje, dårlig vedlikehold, utidsmessigheter eller tekniske
løsninger som ikke holder dagens standard. Desto eldre eiendommen er, desto flere av slike forhold må en kjøper forvente.
Skjønnhetsfeil, overflatefeil og vanlig brukslitasje er ikke kommentert. Takstmann viser til kjøpers undersøkelsesplikt, denne
rapporten erstatter ikke på noen måte plikten til å undersøke eiendommen grundig, jmf avhendingslovens §3-10, 2. ledd. Det er

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 12.05.2021

Side: 3 av 11

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 93: Bnr 27 (snr: 2)
3014 INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Humlehagen 16, 1832 ASKIM

BNAnalyse AS
Pb. 127, 1411 KOLBOTN

stedvis i denne rapporten henvist til dagens byggforskrifter, dette er kun ment som en orientering. Alder er et symptom på avvik i
seg selv, og referansenivået er fra den gang bygningene/bygningsdelene ble oppsatt, relatert til byggeforskrifter som var
gjeldende ved oppføringstidspunktet. Rapporten begrenser seg til boligen, og det som normalt vil omfattes av eiers selvstendige
vedlikeholdsansvar som seksjons- eller andelseier. Normalt utgjør dette alt innenfor leilighetens/seksjonens/andelens vegger.
Tilstandsrapporten tar derfor ikke for seg bygningens fellesdeler som for eksempel tak, yttervegger, grunnmur, drenering, og
felles tekniske installasjoner. Balkonger/terrasser og vindu vurderes dersom takstmannen finner det relevant for boligen.

Takstmannens rolle
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et
ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Konklusjon tilstand
3-roms leilighet oppført i 2000.
Vedlikehold og oppussing er utført. Boligen fremstår med overflater og innredninger i god stand. Normal bruksslitasje.
Tilstandsgrad 2 er satt på drenering, terrasse, bad, kjøkken, gulv og VVS (røropplegg) grunnet alder/noe bruksslitasje.

KOLBOTN, 20.05.2021

Geir Csisar DNV-GL sertifisert takstmann
Takstmann MNT/Partner
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Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde:

Katarzyna Jackowska

Takstmann:

Geir Csisar

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 12.05.2021.
- Katarzyna Jackowska.
- Geir Csisar. Takstmann MNT/Partner.

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse:

Eiet seksjon

Beliggenhet:

3-roms eiet seksjon beliggende på Tovengen mellom Spydeberg og Askim i Indre Østfold kommune.

Bebyggelsen:

Veletablert boligområde med variert småhusbebyggelse.
Denne boligen ligger i underetasje i en flermannsbolig over 2 etasjer.

Standard:

Boligen er bygget i 2000. Vedlikehold og oppussing er utført. Laminat, teppe og fliser på gulv. Tapet,
malt tapet og fliser på vegger. Terrasse med gode solforhold.

Om tomten:

Eiet felles tomt for sameiet på 2.812,5 m². Tomten heller mot øst og er opparbeidet med plen og
beplantning. Asfalterte biloppstillingsplasser.

Adkomstvei:

Privat vei.

Tilknytning vann:

Tilknyttet offentlig vannverk.

Tilknytning avløp:

Tilknyttet offentlig avløp.

Matrikkeldata
Matrikkel:

Kommune: 3014 INDRE ØSTFOLD Gnr: 93 Bnr: 27 Seksjon: 2

Eiet/festet:

Eiet

Areal:

2 812,5 m² Arealkilde: Kartverket.

Eierbrøk seksjon:

Eierbrøk: 1/12

Sameiets navn:

Sameiet Humlehagen

Organisasjonsnr.:

982941652

Forretningsfører:

Accountor AS, tlf. 40018083

Andel fellesgjeld:

0

Hjemmelshaver:

Katarzyna Jackowska
Dariusz Jackowski

Adresse:

Humlehagen 16, 1832 ASKIM

Kommentar:

Felles tomt for sameiet.

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Kommentar

Status

Sider

Vedlagt

Tidligere takst
Eier
Statens Kartverk
Ambita Infoland,
matrikkelopplysninger
Forretningsfører
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Kommentar egenerklæring
Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og
utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger.
Egenerklæring er ikke fremlagt, takstmannen har derfor ikke mottatt informasjon fra selger som kan ha betydning for rapporten.

Andre forhold
Forsikring:

Selskap: Gjensidige Skadeforsikring. Avtalenr: 84653515.
Fellespolise for sameiets bygningsmasse. Eier av leiligheten må selv tegne innboforsikring.

Skattetakst:

Ikke opplyst.

Ligningsverdi:

Ikke opplyst. Skatteetaten, tlf. 800 80000, kan gi nærmere opplysninger om ligningstakst.

Bygninger på eiendommen
Flermannsbolig
Bygningsdata
Byggeår:

2000 Kilde: Iflg. tidligere takst

Arealer
Bruttoareal
Etasje

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

Underetasje

81

74

74

Sum bygning:

81

74

74

Kommentar

Utebod på ca. 4,5 m² kommer i tillegg
0

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Arealer er oppmålt på stedet. BTA er skjønnsmessig beregnet.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Underetasje

Entré/gang, bad/wc, 2 soverom, kjøkken, stue
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Konstruksjoner
Flermannsbolig
Bygning generelt - Flermannsbolig
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Flermannsbolig over to etasjer pluss loft oppført som en mur- og trekonstruksjon.

Grunn og fundamenter - Flermannsbolig
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Grunn og fundamenter, generelt
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fundamentert med støpt såle og grunnmur på fast/kultet grunn.
Ingen vesentlige skjevheter eller symptomer til setninger er registrert under befaringen.

Gulv på grunn
Beskrivelse:

Ingen dokumentasjon over utførelse.
Gulv antatt på støpt såle.

Grunnmur - Flermannsbolig
Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Vegger mot grunn
Beskrivelse:

Utskifting/vedlikehold:

Grunnmur i sprøytebetong, antatt utforet og isolert på innsiden. Det bemerkes på generelt
grunnlag at innvendig utforing og isolering av vegger under grunn er en risikokonstruksjon mht.
fukt.
Normal tid før utbedring av betongvegg eller murt vegg av blokker er 20 - 60 år.

Drenering - Flermannsbolig
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Drenering
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Drenering fra byggeår. Drenering og fuktsikring av grunnmuren ligger hovedsakelig skjult under
bakken og er således ikke tilgjengelig for inspeksjon.
Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.
Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.
Dreneringen forutsettes å være utført ihht gjeldende praksis for byggeåret da det ikke er gitt
andre opplysninger om dreneringen. Tilstandsgrad satt ut fra alder på drenering.
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Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Flermannsbolig
Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt
fra bakkenivå.

Yttervegger
Beskrivelse:

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering:

Bindingsverk kledd med malt/beiset panel.
Malt grunnmur.
Malt i 2018.
Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.
Normal elde og slitasje i forhold til alder. Panel med manglende spalter mot terrasse kan være
utsatt for fuktpåvirkning.

Vinduer og dører - Flermannsbolig
Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte
åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Vinduer
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vinduer med 2-lags isolerglass og trekarmer.
Vinduer fra byggeår. Utvendige sprosser.
Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.
Vinduer i god stand. Normal elde og slitasje i forhold til alder.

Ytterdører og porter
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Malt ytterdør med glassfelt.
Dør fra byggeår.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
Dør i god stand. Normal bruksslitasje.
Døren subber i terskel og bør justeres.

Innvendige dører
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Malte fyllingsdører.
Plassbesparende skyvedører til soverom.
Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.
Dører i god stand. Normal bruksslitasje.

Takkonstruksjon - Flermannsbolig
Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner
Beskrivelse:

Saltak tekket med takstein.
Normal tid før utskifting av betongtakstein er 10 - 40 år.
Normal tid før omlegging av betongtakstein er 30 - 60 år.
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Terrasse, balkonger, trapper ol - Flermannsbolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.

Balkonger, terrasser ol.
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Sør/øst-vendt terrasse på ca. 45 m² ved inngangspartiet.
Tredekke. Gode solforhold.
Noe behov for vedlikehold.

Piper og ildsteder - Flermannsbolig
Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes
avstand til brennbart materiale.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Peisovn i stue. Ny i ca. 2017.
Flislagt pipe.
Peisovn i god stand.
Pipe er ikke inspisert.

Etasjeskillere - Flermannsbolig
Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative
avvik.

Gulvsystemer
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Etasjeskillere som trebjelkelag.
Gulv antatt på støpt såle.
Stedvis knirk/noe svikt i gulv. Utbedring anbefales.

Bad - Flermannsbolig
Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på
innredninger og utstyr.

Innredning og garnityr for våtrom - Underetasje / Bad/WC
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bad/WC med gulvstående toalett, 100 cm servant med skuffer, badekar med skjermvegg i glass.
Gulv med fliser og varmekabel, fliser på vegger.
Bad fra byggeår. Nye fliser i 2010 iflg. tidligere prospekt. Nytt badekar i 2019.
Overflater og innredninger i god stand. Normal bruksslitasje. Gulv med fall mot sluk. Ved
søk med Protimeter fuktindikator ble det ikke avdekket unormale verdier. Sluk er ikke
inspisert grunnet manglende adkomst. Tilstandsgrad satt ut fra alder på badet.
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Kjøkken - Flermannsbolig
Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Kjøkkeninnredning
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Kjøkken i delvis åpen løsning mot stue.
Kjøkkeninnredning med høyglans fronter, 1 1/2 oppvaskkum i stål, laminat benkeplate,
flisemønstret plate over benk. Integrerte hvitevarer med induksjon platetopp, stekeovn og
oppvaskmaskin. Avtrekksvifte med utkast til friluft.
Kjøkken fra byggeår. Nye fronter, benkeplate og hvitevarer i 2018.
Innredninger i god stand. Normal bruksslitasje. Tilstandsgrad satt ut fra alder på
opprinnelige innredninger.

Innvendige overflater - Flermannsbolig
Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom
på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.

Overflater på innvendige gulv
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Laminat, teppe, fliser.
Noe knirk. Noe bruksslitasje i enkelte rom.

Overflater på innvendige vegger
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tapet, malt tapet, fliser.
Overflater i god stand. Normal bruksslitasje.

Overflater på innvendig himling
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Himlingsplater.
Normal tid før maling av trepanel, malt er 10 - 20 år.
Overflater i god stand.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Flermannsbolig
Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

VVS-installasjoner, generelt
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Varmtvannsbereder plassert i kjøkkenbenk. Røropplegg i plast. Plastsluk på bad.
Installasjoner antatt fra byggeår.
Tilstandsgrad er satt ut fra alder på installasjoner.

Varme, generelt
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering:

Oppvarming med ved og elektrisitet.
Luft-til-luft varmepumpe med innedel i stue.
Peisovn i stue.
Varmekabler i entré og bad.
Velfungerende oppvarming av boligen iflg. eier.
Varmepumpe har ikke vært i bruk de seneste år, ukjent tilstand.
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Luftbehandling, generelt
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Mekanisk ventilasjon. Ny vifte i 2013.
Tilluft til bad via spalte under dør.
OK funksjon.

Elektriske anlegg - Flermannsbolig
Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.

Elkraft, generelt
Beskrivelse:

Sikringsskap med automatsikringer og strømmåler plassert i entré.
40 A hovedsikringer. 3-fase anlegg.
Fra og med 1. januar 1999 er elektroentreprenører forpliktet til å utarbeide samsvarserklæring til
eier av elektrisk anlegg ved installasjon av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg.
Dokumentasjonen er en bekreftelse fra elektroentreprenøren at anlegget er i samsvar med
sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Kravet om samsvarserklæring
har ikke tilbakevirkende kraft. Det kan ikke avkreves slik dokumentasjon for den delen av
anlegget som er utført før 1. januar 1999.

Diverse utstyr - Flermannsbolig
Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for
boligens standard.

Utvendig solavskjerming
Beskrivelse:

Manuell markise over ett soveromsvindu.

Annen innvendig komplettering
Beskrivelse:

Skyvedørsgarderobe i ett soverom.
Måltilpassede plisségardiner på de fleste vinduer.

Annet - Flermannsbolig
Annet
Beskrivelse:

Utebod på ca. 4,5 m².
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven
Oppdragsnummer

721004

Adresse

Humlehagen, 16

Postnummer

1832

Er det dødsbo?

Ja

X Nei

Salg ved fullmakt?

Ja

X Nei

X Ja

Nei

Har du kjennskap til

Poststed

ASKIM

eiendommen?
Når kjøpte du boligen?

Hvor lenge har du bodd i boligen?

2012

Har du bodd i boligen siste 12 mnd?

X Ja

8 år5 mnd

Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Polise/avtalenr.

Gjensidige

Selger 1 fornavn

Katarzyna

Selger 1 etternavn

Jackowska

Selger 2 fornavn

Dariusz

Selger 2 etternavn

Jackowski

84653515

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER
1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
X Nei

Ja

Kommentar
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
X Nei

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar
3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?
X Nei

Ja

Kommentar
4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?
X Nei

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?
X Nei

Ja

Kommentar
6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
X Nei

Ja

Kommentar
7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
X Nei

Ja

Kommentar
8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?
X Nei

Ja

Kommentar
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9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
X Nei

Ja

Kommentar
10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
X Nei

Ja

Kommentar
11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
X Nei

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar
12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Nei

X Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Firmanavn

AZ ENERGY AS/ Murmester Sigbjørn Smerthu

Redegjør for hva som er gjort og når

Varmekabel i gangen 21.09.2017+ sikring til jacuzzi 04.05.2018/ montering av peis ovn 13.11.2014

12.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
Nei

X Ja

Hvis ja, beskrivelse

1‐ 21.09.2017 og 2 ‐ 04.05.2018

13. Kjenner du til om det utført kontroll av el‐anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?
Nei

X Ja

Hvis Ja, når, hva og av hvem

Tilsynrapport av peisen utført av H.A.K. 16.03.2016

14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
X Nei

Ja

Kommentar
15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
X Nei

Ja

Kommentar
16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
X Nei

Ja

17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?
X Nei

Ja

Kommentar
18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
X Nei

Ja

Kommentar
19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?
X Nei

Ja

Kommentar
20. Er det foretatt radonmåling?
X Nei

Ja

Kommentar
21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
X Nei

Ja

Kommentar
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22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
X Nei

Ja

Kommentar
23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
X Nei

Ja

Kommentar
24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?
X Nei

Ja

Kommentar

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP
25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?
X Nei

Ja

Kommentar
26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
X Nei

Ja

Kommentar
27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?
X Nei

Ja

Kommentar
28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?
X Nei

Ja

Kommentar
Tilleggskommentar

Boligselgerforsikring
X Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.
Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.
Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.
Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar
over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 –
seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler, eller til datoen for dagen før vedtatte endringer i avhendingsloven av 16.05.19 trer i kraft. Etter dette
vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet
signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato somlegges til grunn.
Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.
For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

This document is signed with the PAdES-format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.

Verified by
SIGNICAT
21.05.2021

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.

Jackowski, Dariusz
-----------------------------Signert av

Jackowska, Katarzyna
-----------------------------Signert av

This document is signed with the PAdES-format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.

Verified by
SIGNICAT
21.05.2021

Møtereferat
Dato: 05.05.2020 Klokken: 19.00
Sted: Humlehagen 20
Tilstede: Kenneth, Wenche & Stein, Berit, Marie, Dag, Rahwa, Anne, Kenneth
Referent: Kenneth Justad

Saker
1) Godkjenning av innkalling.
Møteinnkalling godkjent uten innvendinger.
2) Godkjenning av regnskap.
Regnskap viser ett overskudd på ca. 40.000 kroner, som i hovedårsak skyldes at det ikke har vært
noen større vedlikeholdskostnader i 2019.
2.1)
Godkjenning for økning av husleie. Planen er 5x100 de neste 5 årene, som skyldes aldrende
bygningsmasse og behov for større egenkapital. Husleie øker til 1200, fra juni 2020.
Godkjent uten innvendinger. Ny husleie fra 01.06.2020 er 1.200,- kroner.
3) Valg av styret.
Styreleder: Kenneth Justad (1 år)
Styremedlem: Anne Eskild Nilsen (1 år).
Styremedlem: Wenche Christiansen (1 år)

4) Valg av dato for dugnad 2020.
Dugnad blir avholdt, onsdag 13.05.2012 klokken 18:00.

5) Eventuelt
1)
Sette opp stein bak søppelstativ, slik at de ikke flytter på seg. Nr. 18 skal undersøke om han kan få tak
i stein.
2)
Fylle hull i bakkant av rød bygningsmasse ved gangvei og i skråning ned mot fotballbane. Nr. 18 har
mulighet til å låne maskin og henger for å fylle med pukk.

3)
Klipping av plen fellesområder, endres til uke 19-41. Henge opp informasjon om fellesområder som
skal klippes på postkassestativ (laminert).
N.B Det er viktig at utstyret blir satt bort i samme stand som før klipping. Dette innebærer at det
er fylt opp med bensin og utstyr en rengjort. Er det behov for bensin, tråd til kantklipper eller
andre mangler skal styreleder informeres, slik at dette kan kjøpes inn eller utbedres. Er ikke
styreleder tilstede kan bensin kjøpes inn, hvor kvittering legges i postkasse merket sameiet
Humlehagen.

Ønsker alle beboere en riktig god sommer;)

Styreleder
Kenneth Justad

Årsregnskap 2020
for
Sameiet Humlehagen
Foretaksnummer 982941652

Utarbeidet av:
Accountor AS
Autorisert regnskapsførerselskap
3. etg. Innspurten 1A
0663 OSLO

Sameiet Humlehagen

Resultatregnskap
Note

2020

2019

166 800

163 195

6 276
108 183
114 458
52 342

6 275
123 385
129 660
33 535

7 070
7 070

6 822
6 822

59 412

40 357

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

59 412

40 357

ÅRSRESULTAT

59 412

40 357

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

59 412
59 412

40 357
40 357

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

Årsregnskap for Sameiet Humlehagen

1
2

Organisasjonsnr. 982941652

Sameiet Humlehagen

Balanse pr. 31.12.2020
Note

31.12.2020

31.12.2019

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

5

372 530
372 530
372 530

312 318
312 318
312 318

3

367 333
367 333
367 333

307 922
307 922
307 922

(1 950)
847
6 300
5 197
5 197
372 530

(1 950)
847
5 500
4 397
4 397
312 318

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

4

ASKIM, . .

______________________
Styretleder
Kenneth Justad

________________________
Styremedlem
Wenche Elisabeth Christiansen

________________________
Anne Eskild Nilsen
Styremedlem

Årsregnskap for Sameiet Humlehagen

Organisasjonsnr. 982941652

Sameiet Humlehagen

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad
Lønn(styrehonorar)
Arbeidsgiveravgift
Totalt

I år

I fjor

5 500
776
6 276

5 500
775
6 275

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.
Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon, da selskapet ikke oppfyller kravene i §2 i Otp-loven med hensyn til ansatte og
stillingsprosent .

Note 2 - Annen driftskostnad
Annen Driftskostnader
Leie transportmidler

Kostnadsført inventar

2020

200,00

2019

623,00

219,00

1 738,00

Vedlikehold/Div. bygning,gårdsp

22 674,00

35 399,34

Regnskapshonorar

27 993,00

26 923,00

0

931,00

209,00

204,00

Kontorrekvisita
Porto
Drivstoff transportmiddel 1
Representasjon, fradragsberetti

0

854,35

1 490,00

334,50

53 958,00

51 098,00

13,50

0,00

Kontingent, fradragsberettiget
Forsikringspremie
Bank og kortgebyrer
Andre kostnader
Andre driftskostnader

Noter for Sameiet Humlehagen

990,00

1 427

4 289,78

108 183

123 384,97

Organisasjonsnr. 982941652

Sameiet Humlehagen

Noter 2020

Note 3 - Annen egenkapital
Aksjekapital/ Annen innskutt
selskapskapital
egenkapital

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

0

0

0

0

307 922
59 412
367 333

307 922
59 412
367 333

Pr 1.1.
+Fra årets resultat
Pr 31.12.

Note 4 - Kortsiktig gjeld
Posten består av forskuddsbetalinger fra sameierene, og skyldig honorar.
Frorskuddsbetalt av sameierene
Skyldig honorar
Sum skyldig

4 800
1 500
6 300

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Selskapet har ingen bundne bankinnskudd per 31-12-2020.

Noter for Sameiet Humlehagen

Organisasjonsnr. 982941652

Grunnkart
Eiendom:
Adresse:
Dato:
Indre Østfold kommune Målestokk:

93/27/0/2
Humlehagen 16
03.05.2021
1:1000

UTM-32

Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje vannkant

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Hjelpelinje veikant

Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Hjelpelinje punktfeste

©Norkart 2021

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Kommuneplankart
Eiendom:
Adresse:
Utskriftsdato:
Indre Østfold kommune Målestokk:

93/27/0/2
Humlehagen 16
03.05.2021
1:2000

UTM-32

©Norkart 2021
Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring

Reguleringsplankart
Eiendom:
Adresse:
Utskriftsdato:
Indre Østfold kommune Målestokk:

93/27/0/2
Humlehagen 16
03.05.2021
1:1000

UTM-32

©Norkart 2021
Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring

HELP Boligkjøperforsikring
BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers
forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring
+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

PRISER
Borettslag/aksjeleilighet:
Kr 4 100
Selveierleilighet/rekkehus:
Kr 7 400
Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt
Kr 11 500
PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til
boligkjøperforsikring og fornyes årlig
– om du ønsker det.

•
•
•
•
•
•
•

Samboeravtale/ektepakt og arv
Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
Utleie og naboforhold
Tomtefeste, veirett og andre servitutter
Plan- og bygningsrett
Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp.
Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra
Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.
PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøperforsikring.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til
advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.
PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.
Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som
kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype,
samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen
bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller
post@help.no.

BOLIGLÅN
Når du skal kjøpe og selge
eiendom, kan det være
vanskelig å velge riktig bank.
Vi gjør jobben for deg, helt
kostnadsfritt

Har du et godt nok
lånetilbud?
Er du sikker på at betingelsene og løsningen du har via
egen bank i dag, er den beste du kan få? Hos oss kan
du være trygg på at du alltid får tilbud tilpasset dine
ønsker og behov, med lansiktig konkurransedyktige
betingelser. Vår erfaring og personlige rådgivning gir
deg gode løsninger.

Kjøpe ny bolig før du
selger den gamle?
Vi hjelper deg å beregne hvor mye du kan låne i
mellomfinansiering, dersom du vil kjøpe ny bolig før
du har solgt den du bor i nå. Vi koordinerer hele
prosessen for deg med bank og megler, slik at rett
sum havner på rett sted til rett tid.

NYTT BOLIGLÅN
MELLOMFINANSIERING
REFINANSIERING
SAMLE DYRE SMÅLÅN

Ingen bank er best for alle,
hvem er best for deg?
Eiendomsfinans har siden 1993 hjulpet
tusenvis av kunder med å finne riktig
bank. Behovene er forskjellig i livets mange
faser, og bankenes beregninger er i stadig
endring. Det er ikke så enkelt for en privatperson å holde seg oppdatert på dette.
Vi gjør derfor hele jobben for deg med å
sette opp en god boliglånssøknad, for
deretter å innhente tilbud du kan velge blandt.
Du får en fast rådgiver, noe som betyr at
du slipper å fortelle din historie mer enn 1 gang.
Din rådgiver gjør resten av jobben med å
innhente tilbud om lån. Jobben vi gjør er helt
kostnadsfri for deg som kunde.
Hvorfor bruke masse tid på dette selv?

SLETTE ANMERKNINGER
BILLÅN
SENIORLÅN
BOLIGLÅN UNG
USIKRET LÅN

Eiendomsfinans
- gir deg bedre råd

aneta@eiendomsfinans.no
mobil: 479 74 000

Hva koster
lånet?
Her har vi laget en tabell som viser
deg månedlige terminkostnader
basert på renter pr. 19.08.2020

LÅNEEKSEMPLER

Her beregnet med etb geb 1500,- og
termingeb 45, annuitetslån over 25 år.
Gebyrene varierer fra bank til bank.

Kjøpesum lån < 50% rente fra

pr mnd

avdragsfritt Lån < 75% rente fra

pr mnd

Lån < 85% rente fra

pr mnd

2 000 000 1 000 000 1,89%

kr 4 236

kr 1 577

1 500 000

2,25 %

kr 6 594

1 700 000

2,75 %

kr 7 894

2 500 000 1 250 000 1,89%

kr 5 283

kr 1 966

1 875 000

2,25 %

kr 8 229

2 125 000

2,35 %

kr 9 425

3 000 000 1 500 000 1,89%

kr 6 329

kr 2 365

2 250 000

2,05 %

kr 9 643

2 550 000

2,35 %

kr 11 300

3 500 000 1 750 000 1,89%

kr 7 375

kr 2 759

2 625 000

2,05 %

kr 11 242

2 975 000

2,35 %

kr 13 174

4 000 000 2 000 000 1,69%

kr 8 230

kr 2 819

3 000 000

2,05 %

kr 12 840

3 400 000

2,35 %

kr 15 049

4 500 000 2 250 000 1,69%

kr 9 252

kr 3 171

3 375 000

2,05 %

kr 14 439

3 825 000

2,35 %

kr 16 924

5 000 000 2 500 000 1,69%

kr 10 274

kr 3 523

3 750 000

2,05 %

kr 16 037

4 250 000

2,10 %

kr 18 273

5 500 000 2 750 000 1,69%

kr 11 297

kr 3 875

4 125 000

1,90 %

kr 17 335

4 675 000

2,10 %

kr 20 095

6 000 000 3 000 000 1,69%

kr 12 319

kr 4 227

4 500 000

1,90 %

kr 18 906

5 100 000

2,10 %

kr 21 917

6 500 000 3 250 000 1,69%

kr 13 341

kr 4 579

4 875 000

1,90 %

kr 20 478

5 525 000

2,10 %

kr 23 739

7 000 000 3 500 000 1,69%

kr 14 364

kr 4 931

5 250 000

1,90 %

kr 22 049

5 950 000

2,10 %

kr 25 561

DIN RÅDGIVER

Aneta Musial
Seniorrådgiver

926 04 650
aneta@eiendomsfinans.no

Klikk på bilde
eller e-post på
digital versjon for
kontakt.

Forbrukerinformasjon

om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse
med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av
blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved
budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen,
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.
GJENNOMFØRING AV B U D G I V N I N G :
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.
Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet
til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som
benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med
skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som epost og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig
også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av
nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold
bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne
med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette
en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så
langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det
bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre
budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart
er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter
et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler
fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og
eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det
er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet
fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap
om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da
bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen
(man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig
dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen
dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
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KJØPETILBUD
Undertegnede gir med dette følgende kjøpetilbud på eiendommen: anne-katrine.orjevik@gjensidige.no
Borreveien 50, 3186 Horten. Gnr. 21 Bnr. 60 Snr. 2 i Horten kommune
Budets størrelse: Kr. ______________________________
+ omkostninger (tinglysningsgebyrer, dokumentavgift m.v. beskrevet i salgsoppgaven)
Kjøpet vil bli finansiert slik:
Långiver: _________________ Kontaktperson og tlf.nr:_________________________ kr_________________
Egenkapital:_______________ Kontaktperson og tlf.nr:______________________
Egenkapitalen består av:

kr_________________

Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Eventuelle forbehold (f.eks. finansiering, salg av egen bolig, etc.):_________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ønsket overtagelsesdato:________________________
Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med: dato:_______________
(Budet er bindende til kl 16.00 ovennevnte dato dersom ikke annet klokkeslett er angitt).

kl:__________

Undertegnede er kjent med følgende:
- budgiver er selv ansvarlig for, og må forsikre seg om, at budet er kommet frem til megler og til hans
kunnskap innen gjeldende tidsfrister
- inngitt kjøpetilbud kan ikke trekkes tilbake og hvis budet aksepteres, er det inngått en bindende avtale
- selger kan når som helst avslå eller akseptere et hvilket som helst bud, uten nærmere begrunnelse
- selger og megler forutsetter at budgiver har gjort seg kjent med eiendommen gjennom mottatt
salgsoppgave med vedlegg og besiktigelse
- budjournal med alle bud fremlegges kjøper etter budaksept, jfr. eiendomsmeglingsforskriftens § 6-4
Se for øvrig vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.
Navn:__________________________________

Navn:_____________________________________

Fødselsnr:______________________________

Fødselsnr__________________________________

Adr:___________________________________

Adr:_______________________________________

Postnr:___________ Sted:_________________

Postnr:___________ Sted:____________________

Mobil:_______________ Tlf:________________

Mobil:_______________ Tlf:___________________

E-post:_________________________________

E-post:____________________________________

Dato:______________

Dato:_______________

Sign:__________________________________

Sign:______________________________________

Noe du lurer på?
Kontakt oss på Foss & Co Ski!
Idrettsveien 3, 1400 Ski – 64 91 71 60

